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Inicjatywa - Dba' 0 rozwoj Mfodziezy i Rodziny - Wspierajmy ozwo:r d 
Infrastruktury w tym obszarze <rodzinnemiejsca@s rlfli<d~~a.&t lP!~.. .. .. .. .. I' odpis ...... .. .. ... .. 

Wyslano: czwartek, 1 kwietnia 2021 12:11 

Do: adresat.urzad@samorzad.pl 

Temat: Oficjalny Wniosek/Petycja* - na mocy art. 63 Konstytucji RP - w trybie Ustawy 0 

petycjach 

Zal~czniki: 	 NIVEA PODWORKA wizualizacja.jpg; Zafqcznik bez tytufu 00039.htm; Zaproszenie 
do Konkursu Podworko NIVEA.PDF; Za+qcznik bez tytu+u 00042.htm; Regulamin 

Podworko NIVEA 2021.pdf; Za+qcznik bez tytu+u 00045.htm; Dbajmy 0 

Najm+odszych i M+odziez - Zmieniajmy Gminy na Lepsze - Inicjatywa Rodzinne 

Miejsca9.docx; Za+qcznik bez tytu+u 00048.htm; Dbajmy 0 Najm+odszych i 
M+odziez - Zmieniajmy Gminy na Lepsze - Inicjatywa Rodzinne Miejsca9.docx.xades; 
Zafqcznik bez tytu+u 00051.htm 

Kierownik Jednostki SamorzCj.du Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. 0 samorzCj.dzie gminnym Ustawy z dnia 8 marc a 1990 r. 0 samorzCj.dzie gminnym Ct.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713, 1378) 

Dyrektor Szkoly Podstawowej * 

Dyrektor Domu Kultury/Osrodka Sportu C ... )* 


Dane wnioskodawcy znajdujCj. siy ponizej oraz - w zalCj.czonym pliku sygnowanym kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy 0 uslugach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej Ustawy 0 uslugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1173,2320) oraz przepisow art. 4 ust. 5 Ustawy 0 petycjach C tj. Dz.U. 2018 poz. 870) - Data 

dostarczenia - zgodna z dyspozycj~ art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1740,2320) 


§1) W trybie art. 2 Ustawy z dnia 5 wrzesnia 2014 0 petycjach - wnosimy petycj« do Kierownika 

Jednostki - 0 rozpatrzenie naszej prosby - dotycz~cej przyst~pienia GminylMiasta/Szkoly - do 

konkursu w ramach programu "Podworko NIVEA" - edycja 2021 

- szczegoly pod - https:llpodworko.nivea.pl 


Preambula Wniosku: 

W naszym mniemaniu, petycja dotyczy wartosci zwi~zanych z zyciem zbiorowym. 


Mamy nadziej«, ze tak jak w poprzednich edycjach - nasza akcja zaktywizuje mieszkancow oraz 

lokalnych decydentow i pomoze wypelniac zadania zwi~zane z zaspokajaniem potrzeb wspolnot 

lokalnych - w kontekscie art. 7 ust. 1 pkt. 10 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym. 


Osnowa Petycji: 

Niniejszym, wnosimy 0 rozpatrzenie mozliwosci powiykszenia majCj.tku lokalnej spolecznosci 0 wykonane i 

finansowane przez osoby trzeciCj. (firmy komercyjn~) - Rodzinne Miejsce Zabaw - Podworko NIVEA. 

Warunkiem przystCj.pienia do wzmiankowanego konkursujest dysponowanie terenem pod zabudowy nie 

mniejszym niz 400 m2. 

Kierownik JST (WojtlBurmistrz/Prezydent/Dyrektor Szkolyl Osoby zarzCj.dzajCj.ce*) dysponujCj.c 

odpowiednim terenem moze zwrocic siy pomoc organizacyjnCj. do lokalnych spolecznosci jak np.: dom 

kultury, swietlica, grupa rodzicow itp. 


Dodatkowo: 

http:zarzCj.dzajCj.ce
http:https:llpodworko.nivea.pl
http:SamorzCj.du
mailto:adresat.urzad@samorzad.pl


§2) Na moey art. 63 Konstytueji RP w zwhlzku z art 2 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy 0 petyejaeh w 
nawi~zaniu do art. 241 oraz 243 Kodeksu post«powania administraeyjnego, wnosimy petyej« do 
Kierownika JST (Wojta/BurmistrzalPrezydenta) przekazanie niniejszego tekstu/petyeji - do 
wszystkieh podleglyeh szkol podstawowyeh (rowniei: tzw. Zespolow Szkol), ktore mog~ 
dysponowac terenem pod zabudow« nie mniejszym nii: 400 m2. (szezegoly pod adresem URL 
https:llpodworko.nivea.pl ) 

Fakultatywnie - jako podstawa przekazania petycji do Dyrektorow Szkol I Osrodkow Kultury i Sportu 
- miejscowo wlasciwych dla terenu gminy - moze rowniez sluzye art. 65 § 1 KP A. 

§3) Efektem przyst~pienia Gminy/Szkoly PodstawowejlOsrodka Kultury i Sportu/Domu Kultury do 
konkursu moze bye sfinansowanie przez podmiot komercyjny budowy, jednego z 20 rodzinnych Placow 
Zabaw. 
Wartose kazdego z placow zabaw to az 250 tys. zl. brutto wartosci rynkowej. 
Podobnie - jak w latach ubieglych - aby wyrownae szansy mniejszych miejscowosci - Organizator 
podzielil Adresatow na 3 koszyki: 
1) Lokalizacje do 20 tys. mieszkancow; 
2) Lokalizacje od 20 do 60 tys . mieszkancow; 
3) Lokalizacje powyzej 60 tys. mieszkancow. 

Kazdy zarejestrowany Podmiot, ktory przyst~pi do akcji uzyska ponadto gwarantowane konspekty 
edukacyjne - szczegoly pod https:llpodworko.nivea.pl 

Uproszczono rowniez znacznie - procedury zgloszenia lokalizacji - w 3 intuicyjnych krokach - szczegoly 
pod https://podworko.nivea.pl 

Przedmiotowy plac zabaw znajdzie siy w maj~tku Gminy/Szkoly oraz przyczyni siy do wzbogacenia 
infrastruktury Gminy zwi~zanej z terenami rekreacyjnymi - szczegoly pod https:llpodworko.nivea.pl 

§4) Zal~czamy niezbydne materialy, list przewodni, Regulamin Konkursu Podworko NIVEA, wizualizacje 
podworka. 

Formularz zgloszeniowy online znajduje siy pod adresem URL: https:llpodworko.nivea.pl 

W przypadku twierdz~cej odpowiedzi na nasz~ petycjy wystarczy zglosie udzial w konkursie poprzez 
wypelnienie wzmiankowanego formularza online. 

Fakultatywnie - Jednostka, aby zwiykszye swoje szanse uzyskaniajednej z nagrod glownych - moze 
zrealizowae krotki film (ok. 3 minuty) 0 tematyce zwi~zanej z naszym Konkursem oraz zamiescie film za 
pomoc~ rzeczonego formularza, a takZe przekazae Organizatorowi prawa autorskie do Filmu - stosownie do 
przepisow Ustawy z dnia 4lutego 1994 r. 0 prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
Stosowne klauzule w tej mierze - znajduj~ siy w rzeczonym fom1Ularzu online. 

Dla Panstwa informacji zal~czamy rowniez kilka zdjye z jednego z ponad 250 wybudowanych Placow 
Zabaw w ramach edycji Konkursu "Podworko Nivea" w 2012,2015,2016,2017 2018 2019,2020 r. 

Reasumuj~c, w scislym kontekscie wczesniejszych pytan, w trosce 0 pielygnacjy wartosci rodzinnych, 
wnosimy petycjy - na mocy art. 63 Konstytucji RP w zwi~zku z 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postypowania administracyjnego - 0 rozpatrzenie mozliwosci powiykszenia maj~tku lokalnej 
spolecznosci 0 wykonane (finansowane) przez osoby trzeci~ (filmy komercyjn~) - Rodzinnego Miejsca 
Zabaw - Podworko NIVEA, ktore po oddaniu do uzytku stalyby siy wlasnosci~ spoleczenstw lokalnych. 
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Wspomniana firma komercyjna wykonalaby takie dzialania non profit w ramach prowadzonych dla dobra 
spolecznego programow (szczegoly w zahtczonych materialach oraz w materialach, ktore zostaly juz 
dostarczone do JST za pomOCq srodkow komunikacji elektronicznej). 
Budowa "Podworka NIVEA" - bylby calkowicie sfinansowana przez Firmy Nivea sp. z 0.0. z siedzibq w 
Poznaniu na obszarach przygotowanych i przekazanych przez JST. 
Jeszcze raz zaznaczamy, ze zakup i montaz urzqdzenjest finansowany przez Firrny NIVEA sp. z 0.0. w 
ramach ogloszonego Konkursu "Podworko NIVEA" - edycja 2021. Jest to juz siodma nasza akcja tego 
typu. 

Zaznaczamy, ze chcemy dzialac w pelni lege artis - zatem b~dziemy wdzicrczni za wszelkie uwagi
dotycz~ce finalizacji przedsicrwzicrcia - zgodnie ze stosowanymi przez U rz~d/Szkol~/OSiR/Dom 
Kultury zasadami, z zachowaniem zasad konkurencyjnosci i wszelkich niezb~dnych procedur. 

Obecnie prowadzony Konkurs "Podworko NIVEA" jest kontynuacjq akcji z lat ubieglych, ktore cieszyly siy 
ogromnq popularnosciq wsrod spolecznosci lokalnych. 

Podsumowujqc ideq powyzszego zapytania jest uwzglydnienie petycji majqcej na celu rozpatrzenie 
mozliwosci ewentualnego wspolnego stworzenia, nowych, bezpiecznych Rodzinnych Miejsc Zabaw
"Podworko NIVEA" - na terenie calej Polski. 

Zgodnie z Regulaminem - poprawnie zgloszone lokalizacje zostanq zarejestrowane/opublikowane na 
oficjalnej stronie Konkursu https:llpodworko.nivea.pl 

Po zakonczeniu procesu rejestracji, na podstawie warunkow konkursu zostanq wybrane 
JST/Szkoly/OSiRiDomy Kultury, w ktorych Nivea sp. z 0.0. wybuduje "Podworko NIVEA" (Rodzinne 
Miejsce Zabaw) 

Oczywiscie zalozeniem programu jest pelna jawnosc i przejrzystosc dzialan, tak aby wszystkie czynnosci, 
pOCZqWszy od niniejszego wniosku, skonczywszy na finalizacji projektu (powstaniu Podworka NIVEA 
- dla Spolecznosci Lokalnej/Szkoly - odbywaly siy z pelnym poszanowaniem prawa, stqd szczegolowe 
warunki konkursu publikowane Sq pod adresem https:llpodworko.nivea.pl 

W razie ewentualnych pytaIl co do merytoryki konkursu - wszelkich informacji udziela Infolinia 
Organizatora KOnkursu "Podworko NIVEA" pod nr tel. (22) 699-90-66, chat oraz formularz kontaktowy na 
stronie konkursowej 

Aby zachowac peln~ jawnosc i transparentnosc dzialan - wnosimy 0 opublikowanie tresci petycji na 
stronie internetowej podmiotu rozpatruj~cego petycj~ lub urz~du go obsluguj~cego (Adresata) - na 
podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy 0 petycjach - co jest jednoznaczne z wyrazeniem zgody na 
publikacjcr wszystkich danych. Chcemy dzialac w pelni jawnie i transparentnie. 

§6) Wnosimy aby odpowiedz znajdowala siy w treSci zwrotnej wiadomosci e-mail, wyslanej pod adres e
mail: rodzinnemiejsca@samorzad.pl 

§7) Wnosimy 0 zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku na adres 
rodzinnemiej sca@samorzad.pl 

Na mocy przepisow Ustawy 0 uslugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej - do niniejszego wniosku 
zostal dolqczony plik podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym - identyfikujqcy nadawcy ( 
Wspolwnioskodawcy) lub wspoltworcy niniejszego wniosku, ktorego Tozsamos6 ujawniona zostala w 
zalqczonym pliku. 

Komentarz: 
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•. 

Naszymi dzialaniami - staramy siy - w miary mozliwosci - uczestniczyc w podnoszeniu poziomu 
zaspokajania zbiorowych potrzeb Wsp6lnot Lokalnych, poprzez rozw6j odnosnej infrastruktury - w 
szczeg6lnosci przeznaczonej dla Mlodziezy, Dzieci i Rodzin. 

Art. 225 Kodeksu Postl(powania Administracyjnego: 

"§ 1. Nikt nie moze bye narazony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu zlozenia skargi lub 
wniosku, jezeli dzialal w granicach prawem dozwolonych. 
§ 2. Organy panstwowe, organy jednostek samorz~du terytorialnego i inne organy samorz~dowe oraz 
organy organizacji spolecznych s~ obowi~zane przeciwdzialae hamowaniu krytyki i innym 
dzialaniom ograniczaj~cym prawo do skladania skarg i wniosk6w lub dostarczania informacji - do 
publikacji - 0 znamionach skargi lub wniosku". 

Mamy nadziejl(, ze potraktuje Panstwo niniejsz~ petycjl( - jako dotycz~q rozwoju poziomu zycia 
zbiorowego i wartosci wymagaj~cych szczeg6lnej ochrony w imil( dobra wsp6lnego. (wklad w rozw6j 
kultury fizycznej, teren6w rekreacyjnych, etc) 

W zal~czeniu - stosowne dossier formalne 

W sp61wnioskodawca: 
Organizator konkursu "Podw6rko NIVEA" 
XS - Events Sp. z o. o. Sp. k 
ul. Morszynska 55 
02-916 Warszawa 

W sp61wnioskodawca: 
Szulc-Efekt sp zoo 
Prezes Zarz~du: Adam Szulc 
KRS: 0000059459 
04-051 Warszawa 
ul. Poligonowa 1 
Kapital Zakladowy: 222 000,00 pIn 
www.gmina.pl 

Dodatkowe informacje: 
Stosownie do ali. 4 ust. 2 pkt. 1 U stawy 0 petycjach ( tj. Dz. U. 2018 poz. 870) - osob~ reprezentuj~ca 

Podmiot wnosz'lcy petycjy - jest Prezes Zarz'ldu Adam Szulc 
Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza zostala zlozona za pomoq srodk6w 
komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: 
rodzinnemiej sca@samorzad.pl 
Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji. 
Kierownik Jednostki Samorz'ldu Terytoriainego (daIej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy 0 

samorz~dzie gminnym (tj. Dz.U. 2018 poz. 870) 
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